
Οι προπτυχιακοί φοιτητές Ιωάννης Μάρκου, 

Γεώργιος Σιφωνιός και Ηλίας Τσέκερης του 

Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών & 

Επικοινωνιακών Συστημάτων συμμετείχαν 

στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό της Google 

«Google Online Marketing Challenge», 

αναπτύσσοντας και υλοποιώντας online 

marketing καμπάνια για την επιχείρηση 

Cellier, με τη χρήση του εργαλείου Google 

Adwords. Η συμμετοχή έλαβε την πρώτη 

θέση σε πανελλαδικό επίπεδο ενώ σε πα-

γκόσμια κατάταξη βρισκόταν στο top 8,7% 

Το Google Online Marketing Challenge 

είναι μια συναρπαστική ευκαιρία για τους 

φοιτητές, ώστε να βιώσουν και να δημιουρ-

γήσουν διαδικτυακές καμπάνιες μάρκετινγκ 

χρησιμοποιώντας το Google AdWords και 

το Google+. Με 250 δολάρια προϋπολογι-

σμό που προβλέπονται από τη Google, οι 

φοιτητές αναπτύσσουν και εκτελούν μια 

ηλεκτρονική διαφημιστική καμπάνια για μια 

επιχείρηση ή εταιρεία μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα σε μια περίοδο τριών εβδομά-

δων. Πάνω από 50.000 φοιτητές και κα-

θηγητές από σχεδόν 100 χώρες έχουν 

συμμετάσχει κατά τα τελευταία 5 χρόνια. 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα του διαγωνι-

σμού για το 2013 υπάρχουν στη σελίδα 

http://www.google.com/onlinechallenge/

past/winners-2013.html 

Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. 

Διάκριση φοιτητών τμήμα-

τος Μηχανικών Πληροφο-

ριακών και Επικοινωνια-

κών Συστημάτων στο 

διαγωνισμό  Google 

Online Marketing Chal-

lenge 

1 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙ-

ΓΑΙΟΥ 

Συμμετοχή του Τμήματος 
Μηχανικών Σχεδίασης 

Προϊόντων & Συστημάτων  

στον διαγωνισμό 
«Ελληνικά Μυαλά Ξυρά-

φια» της BIC 

2 

Εκδηλώσεις Γραφείου 

Σταδιοδρομίας & Πρακτι-

κής Άσκησης Σύρου 

2 

Εκδηλώσεις Δ.Α.ΣΤΑ. 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

Σάμος-Χίος 

3 

Εκδήλωση «Ο Ρόλος της 

Γυναίκας στη Σύγχρονη 

Αγορά Εργασίας και την 

Οικογένεια» 

4 

Ημέρα Καριέρας της ΣΕΔ 

στη Χίο 

4 

Απολογισμός Εργαστηρί-

ων Βιογραφικού Σημειώ-

ματος & Συνέντευξης 

Επιλογής Τοπικού Γραφεί-

ου Διασύνδεσης Ρόδου  

5 

Απολογισμός Ενημερωτι-

κών Εκδηλώσεων του 

Τοπικού Γραφείου Δια-

σύνδεσης Ρόδου σε συνερ-

γασία με το British Coun-

cil με θέμα : Μεταπτυχια-

κές Σπουδές στη Μεγάλη 

Βρετανία & Εξετάσεις 

IELTS  

5 

IEEE Mobile Application 

Development Contest 

6 

Σχολείο Ρομποτικής  τμή-

ματος Μ.Π.Ε.Σ. 

6 

Κάνε την ιδέα σου Επιχεί-
ρηση  

7 

Μανιφέστο για την επιχει-
ρηματικότητα και την 

καινοτομία  

7 

Μελέτη της Endeavor 

Greece για τις επιχειρημα-

τικές και  επενδυτικές 

ευκαιρίες στην Ελλάδα 

8 

Περιεχόμενα  

Τεύχους 

Νοέμβριος 2013 Τεύχος 23 

Διάκριση φοιτητών τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επι-

κοινωνιακών Συστημάτων στο διαγωνισμό  Google Online Market-

ing Challenge 

http://www.google.com/onlinechallenge/past/winners-2013.html
http://www.google.com/onlinechallenge/past/winners-2013.html
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Εκδηλώσεις Γραφείου Σταδιοδρομίας & Πρακτικής Άσκησης Σύρου 

Το γραφείο Σταδιοδρομίας & Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο, στο πλαίσι-

ο των εργασιών του, διοργανώνει τις παρακάτω εκδηλώσεις: 

Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε  Εκπαίδευση στη Δημιουργία Βιογραφικού Ση-

μειώματος, Συνοδευτικής Επιστολής και Online Profile, η οποία έγινε στα πλαίσια του Σεμιναρίου 

Επαγγελματικής Προετοιμασίας του 4ου  έτους, που είναι προϋπόθεση για όλους τους φοιτητές πριν 

την εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης. Με την εκπαίδευση, ο μελλοντικός απόφοιτος αποκτά την εμπει-

ρία μιας τυπικής διαδικασίας εύρεσης εργασίας, ένα επαρκές βιογραφικό ως βάση και τη γνώση των 

πλατφορμών που διατίθενται προς αξιοποίηση από το Syros Career Office, τη Δ.Α.ΣΤΑ. και φυσικά 

ευρύτερα στο διαδίκτυο.  

Τρίτη 3 & Τετάρτη 4 
Δεκεμβρίου 2013 

«Career Days» 
  

Εκπαίδευση στη συνέντευξη επιλογής, συνεντεύξεις με φορείς για Πρακτική Άσκηση, παρουσιάσεις 

στελεχών επιχειρήσεων και σταδιοδρομίας αποφοίτων ΜΣΠΣ σε Ελλάδα και εξωτερικό, Στρογγυλή 

Τράπεζα. Το διήμερο περιλαμβάνει ενότητες που απευθύνονται εξειδικευμένα στους φοιτητές που 

συμμετέχουν στο Σεμινάριο Επαγγελματικής Προετοιμασίας του Syros Career Office και ανοικτές 

δράσεις προς όλους τους φοιτητές και απόφοιτους του Τμήματος 

Τρίτη 10 με  Πέμπτη 12 
Δεκεμβρίου 2013 

«Εκπαιδευτικό Ταξίδι μέσω του Προγράμματος 

Πρακτικής Άσκησης ΕΠΕΔΒΜ» 

Επισκέψεις σε επιχειρήσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εκθέσεις και πανεπιστήμια στη Βόρεια Ελ-

λάδα. Οι επισκέψεις θα γίνουν σε φορείς που έχουν απασχολήσει φοιτητές για ΠΑ ή έχουν εκδηλώσει 

ενδιαφέρον. Ο χαρακτήρας των επισκέψεων θα είναι αμφίδρομος καθώς οι φοιτητές θα πληροφορη-

θούν για τις επιχειρήσεις και το εργασιακό περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα θα προβάλουν τη δουλειά τους 

και θα γίνουν επαφές και συνεντεύξεις επιλογής για την εκπόνηση Πρακτικών. 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Συμμετοχή του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων  

στον διαγωνισμό «Ελληνικά Μυαλά Ξυράφια» της BIC 

Φοιτητές και φοιτήτριες από το Τμήμα Μηχανι-

κών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων συμμε-

τείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Σχεδιαστι-

κής Καινοτομίας της BiC «Ελληνικά Μυαλά 

Ξυράφια», ο οποίος είχε δυο διαφορετικές θεμα-

τικές κατηγορίες, την κατηγορία Graphic Design 

και την κατηγορία Industrial Design.  

Νικητής στην κατηγορία Graphic Design αναδεί-

χθηκε ο Λουκάς Χονδρός, φοιτητής στο Τμήμα 

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημά-

των του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Μερικά από τα καλύτερα ελληνικά «μυαλά ξυρά-

φια» κατέθεσαν τις πολύ ενδιαφέρουσες προτά-

σεις τους, δείχνοντας ότι ο δρόμος για τη νεανική 

καινοτομία είναι ανοικτός! 

Οι 20 finalists παρουσίασαν τα έργα τους με ε-

παγγελματισμό και συνέπεια ενώπιον της κριτικής 

επιτροπής, φίλων & συγγενών των συμμετεχό-

ντων του διαγωνισμού, καθώς και εργαζομένων 

της BiC, για να κερδίσουν μία θέση στο μέλλον. 

Οι 10 finalists στην κατηγορία Graphic Design 

που διεκδίκησαν τα 3 βραβεία ήταν οι εξής: 

GRAPHIC DESIGN 

Άκης Μπερτόλης (Νικητής Κοινού) – 1974-

2013 

Διόνυ Μηνοπούλου – Be Classy (BiC Clas-

sic) 

Λουκάς Χονδρός – Carton Box 1 

Μαριάννα Πεφάνη – Think BiC 

Δανάη Ξανθάκη – Get your moustache off 

Ruslan Kasatkin – 1974 5 2013 

Έλενα Φυσέκη – BiC Classic 

Ηλίας Λιόκαυτος – ΞυρίΖΩμαι! BiC Clas-

sic 1 

Γεωργία Αρκάλη – Classic BiC 

Παναγιώτης Τζίνης – BiC 2013 “The new gen-

eration” 
Ο νικητής Λουκάς Χονδρός, θα βρεθεί για 6 

μήνες στο Παγκόσμιο Τμήμα Έρευνας & Ανά-

πτυξης (R&D) των ξυριστικών BiC, με αμειβό-

μενη απασχόληση που θα είναι και η Πρα-

κτική Άσκησή του, όπως προβλέπει το Πρό-

γραμμα Σπουδών του Τμήματος και είναι απα-

ραίτητο για τη λήψη πτυχίου. 

Φωτογραφία του νικητή στην εκδήλωση απο-

νομής, από το επίσημο site του διαγωνισμού: 

http://www.bic-ellinika-myala-xyrafia.gr/

fotografies/  

http://www.bic-ellinika-myala-xyrafia.gr/fotografies/
http://www.bic-ellinika-myala-xyrafia.gr/fotografies/
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Εκδηλώσεις Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Σάμος-Χίος 
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Στο πλαίσιο του προγράμματος πληροφόρησης και κατάρτισης των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημί-

ου Αιγαίου σε θέματα συμβουλευτικής διοργανώθηκε την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 ένα Εργαστήριο 

Βιογραφικού Σημειώματος και ένα Εργαστήριο Συνέντευξης Επιλογής, στη Σάμο. Τα Εργαστήρια 

παρακολούθησαν 36 φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών.  

Τα αντίστοιχα εργαστήρια προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν στη Χίο την Πέμπτη 21 Νοεμβρί-

ου 2013, στη μικρή αίθουσα ορόφου του Μιχάλειου Κτιρίου, ώρα 12:00- 13:30 για το Εργαστήριο 

Βιογραφικού και 13:30-15:00 για το Εργαστήριο Συνέντευξης Επιλογής. Η δήλωση συμμετοχής γίνε-

ται ηλεκτρονικά μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2013. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει  κανείς 

μέσα από την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης στη διεύθυνση https://career.aegean.gr/. 

    

Προγραμματισμένες εκδηλώσεις  Δ.Α.ΣΤΑ. Σάμου για το μήνα Νοέμβριο 

Προγραμματισμένες εκδηλώσεις  Δ.Α.ΣΤΑ. Χίου για το μήνα Νοέμβριο 

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013,  

11:00-15:00 
«Ημέρα Καριέρας της ΣΕΔ στη Χίο» 

 

     

Θεματολογία: Παρουσίαση από εκπροσώπους εταιρειών των αναγκών 

των κλάδων τους για συγκεκριμένες γνώσεις και  δεξιότη-

τες των υποψήφιων στελεχών τους. Συμμετοχή των εται-

ρειών σε ‘’Εικονικές συνεντεύξεις’’ επιλογής προσωπικού. 

 

Στόχος: Η ενημέρωση των τελειόφοιτων φοιτητών/τριών και των 

αποφοίτων των Τμημάτων της Χίου για τις απαιτήσεις της 

αγοράς εργασίας και εξοικείωση τους με τη διαδικασία της 

συνέντευξης επιλογής. 

 

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013, 

 18:00-21:00 
Εκδήλωση για την Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματι-

κότητα με τίτλο «Από την ιδέα στην υλοποίηση: Προ-

στάτεψε την ιδέα σου και ξεκίνα!» 

 

     

Θεματολογία: Θα παρουσιασθούν από εκπροσώπους εταιρειών και φορέ-

ων τα βασικά σημεία - βήματα που πρέπει να προσέξει κα-

νείς ξεκινώντας να υλοποιήσει την επιχειρηματική του ιδέα 

– Χρηματοδότηση – Κατοχύρωση δικαιωμάτων επιχειρη-

ματικής ιδέας.  

 

Στόχος: Η ενημέρωση των φοιτητών/τριών των Τμημάτων της Χίου 

για τα στάδια στην προετοιμασία μιας επιχειρηματικής ιδέ-

ας και πως φθάνουμε τελικά στη χρηματοδότηση και την 

υλοποίηση της.  

 

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013, 

18:00-20:30 
«Προοπτικές ανάπτυξης πρωτογενούς παραγωγής και 

τροφίμων στη Σάμο: Μύθοι και πραγματικότητα»  

     

Θεματολογία: Παρουσίαση στην τοπική κοινότητα των μεθόδων τυποποί-

ησης και μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, των τρό-

πων καλλιέργειας και των προοπτικών αγροτικής ανάπτυ-

ξης της Σάμου. 

 

Στόχος: Η ενημέρωση των κατοίκων της Σάμου για τα θέματα που 

προαναφέρθηκαν. 

Η Εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Επιμελη-

τήριο Σάμου και το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου. 
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Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) και το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

διοργανώνουν στην Μυτιλήνη, την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 18:00 εκδήλωση με τίτλο «Ο Ρόλος 

της Γυναίκας στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας και την Οικογένεια». Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της 

Βίας κατά των Γυναικών στοχεύουμε στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας 

για θέματα που αφορούν στη Γυναίκα μέσα από μία πολύπλευρη ματιά. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης διαμορ-

φώνεται ως εξής: 

Εκδήλωση «Ο Ρόλος της Γυναίκας στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας και την Οικογένεια» 
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18:00-18:15 Προσέλευση-Εγγραφές 

18:15-18:25 Έναρξη Ημερίδας-Χαιρετισμοί 
  
«Οι δράσεις της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου», Γιώργος Σαραγάς, 

Προϊστάμενος Υπηρεσιών Δ.Α.ΣΤΑ. 

18:25-18:45 «21ος αιώνας: ο Αιώνας των γυναικών επιχειρηματιών;», Προφύρη Ιωάν-

να, Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

18:45-19:05 «Παρουσίαση των υπηρεσιών του Κέντρου Στήριξης της Απασχόλησης 

και της Επιχειρηματικότητας Γυναικών – ΕΡΓΑΝΗ», Κυριακή Κωστίκα, 

Εργάνη 

19:05-19:25 «Βία κατά των Γυναικών μέσα στην Οικογένεια», Μαρία Μώρου, Συμβου-

λευτικό Κέντρο Γυναικών Μυτιλήνης 

19:25-19:45 «Μητέρα παιδιού με αναπηρία: Ένας ρόλος με ψυχοκοινωνικές, πολιτισμι-

κές και οικονομικές προεκτάσεις», Άγγελος Κουτουμάνος, Noesi.gr 

19:45-20:05 «Γυναίκες στην αγορά εργασίας και στην οικογένεια. Παραδοχές και Ανα-

τροπές Απόψεων», Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Βασιλική Γαλανή-

Μουτάφη, Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αι-

γαίου 

Η εκδήλωση θα γίνει στην Λόφο Πανεπιστημίου, στο Αμφιθέατρο Γεωγραφίας και είναι ανοιχτή στο κοινό. Για 

περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2251036777 και στην ηλεκτρονική διεύ-

θυνση career@aegean.gr  

Ημέρα Καριέρας της ΣΕΔ στη Χίο 

Το Γραφείο Διασύνδεσης στο νέο πλαίσιο λειτουργίας του έχει ως κύρια αρμοδιότητά του τη σύνδεση του 

Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας. Αποστολή του είναι η δικτύωση με φορείς και επιχειρήσεις και η ενί-

σχυση των φοιτητών/τριών και των αποφοίτων του ιδρύματος, ώστε να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική 

τους σταδιοδρομία και να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας.  

Στο πλαίσιο αυτό το Τοπικό Γραφείο Διασύνδεσης Χίου προγραμματίζει να πραγματοποιήσει «Ημέρα Καριέ-

ρας» την Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013 στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Χίου για τη Σχολή Επιστημών της 

Διοίκησης.  

Στόχος είναι σε αυτή την εκδήλωση οι εκπρόσωποι εταιρειών που συνεργάζονται με τα Τμήματα της Σχολής 

Επιστημών Διοίκησης, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης αλλά και της δικτύωσης με τις επιχειρήσεις που 

επιδιώκουν, να παρουσιάσουν τις εταιρείες τους και να αναφερθούν στις ανάγκες του κλάδου τους για συγκε-

κριμένες γνώσεις και δεξιότητες των υποψήφιων στελεχών τους.  

Μετά το τέλος των παρουσιάσεων θα συμμετέχουν σε «εικονικές συνε-

ντεύξεις επιλογής» με τους αποφοίτους και τους/τις τελειόφοιτους/τες 

φοιτητές/τριες των Τμημάτων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μηχανικών 

Οικονομίας και Διοίκησης και Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρε-

σιών για να τους παρουσιάσουν τη διαδικασία επιλογής προσωπικού που 

ακολουθούν. 
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Απολογισμός Εργαστηρίων Βιογραφικού Σημειώματος & Συνέντευξης Επιλογής Τοπικού 

Γραφείου Διασύνδεσης Ρόδου  
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http://www.facebook.com/

CareerAegean 

 

https://twitter.com/#!/

CareerDasta 

Γίνετε fan του Γραφείου Δια-

σύνδεσης στο facebook και 

στο twitter και ενημερωθείτε 

για τα νέα μας 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαί-

ου στο πλαίσιο του προγράμματος πληροφόρησης 

και κατάρτισης των φοιτητών/τριών του Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου σε θέματα συμβουλευτικής διοργάνωσε 

την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 ένα Εργαστήριο Βιο-

γραφικού Σημειώματος και ένα Εργαστήριο Συνέ-

ντευξης Επιλογής, στο Αμφιθέατρο Ισογείου του 

Κτηρίου Κλεόβουλος στη Πανεπιστημιακή Μονάδα 

της Ρόδου.  

Τα ανωτέρω εργαστήρια είχαν σκοπό να ενημερώ-

σουν τους/τις φοιτητές/τριες της Σχολής Ανθρωπιστι-

κών Επιστημών, για το πώς να συντάξουν ένα Βιο-

γραφικό Σημείωμα καθώς και το πώς μπορούν να 

προετοιμαστούν πριν από μια συνέντευξη επιλογής 

είτε για κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευ-

σης είτε για κάποια θέση πρακτικής άσκησης ή ακό-

μα και για κάποια θέση απασχόλησης. 

Τα Εργαστήρια Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος 

& Συνέντευξης Επιλογής, δεν αφορούσαν μόνο 

στους τελειόφοιτους, αλλά ακόμη και τους/τις πρω-

τοετείς φοιτητές/τριες, οι οποίοι γνωρίζοντας τη δια-

δικασία σύνταξης ενός Βιογραφικού και τις απαιτή-

σεις των αξιολογητών (π.χ. μεταπτυχιακά, εργασία 

κλπ) θα έχουν την ευκαιρία να «χτίσουν» το Βιογρα-

φικό τους κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. 

Στο Εργαστήριο Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώμα-

τος συμμετείχαν συνολικά 52 φοιτητές/τριες και από 

τα τρία τμήματα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστη-

μών. Αντίστοιχα στο Εργαστήριο Συνέντευξης Επι-

λογής συμμετείχαν 36 φοιτητές/τριες από όλα τα 

τμήματα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών. 

Οι συμμετέχοντες/ουσες στα εργαστήρια είχαν την 

ευκαιρία να ενημερωθούν για τον τρόπο σύνταξης 

ενός βιογραφικού σημειώματος και τις βέλτιστες 

τεχνικές της συνέντευξης επιλογής. Κρίνουμε ιδιαί-

τερης σημασίας όταν οι φοιτητές/τριες ανταποκρίνο-

νται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και όταν στην 

ανατροφοδότησή τους σημειώνουν ότι τα εργαστήρι-

α αυτά είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα στην προσπάθειά 

τους. 

Απολογισμός Ενημερωτικών Εκδηλώσεων του Τοπικού Γραφείου Διασύνδεσης Ρόδου 

σε συνεργασία με το British Council με θέμα : Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Μεγάλη 

Βρετανία & Εξετάσεις IELTS  

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαί-

ου στο νέο πλαίσιο λειτουργίας του, όπως αυτό δια-

μορφώνεται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 

"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 2007-2013", 

στοχεύει στη στήριξη των φοιτητών/τριών και των 

αποφοίτων του, να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντι-

κή τους σταδιοδρομία, εναρμονισμένη με τις γνώσεις 

που αποκόμισαν από τις σπουδές και τις προσωπικές 

τους δεξιότητες. 

Για το σκοπό αυτό το Τοπικό Γραφείο Διασύνδεσης 

Ρόδου διοργάνωσε παράλληλες εκδηλώσεις σε συ-

νεργασία με το British Council στις 30 Οκτωβρίου 

2013 & στις 07 Νοεμβρίου 2013 αντίστοιχα. 

Ειδικότερα, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 διορ-

γανώθηκε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: 

«Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία», από 

τον εκπρόσωπο του Βρετανικού Συμβουλίου κ. Κώ-

στας Γεωργίου. 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν 16 φοιτητές/τριες 

της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, και τους 

δόθηκε η ευκαιρία να  ενημερωθούν για όλα τα Προ-

γράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και των 

υποτροφιών των Πανεπιστημίων της Μεγάλης Βρε-

τανίας. 

Επιπρόσθετα το Τοπικό Γραφείο Διασύνδεσης Ρόδου 

σε συνεργασία με το British Council διοργάνωσε 

σεμινάριο για το IELTS για τους/τις φοιτητές/τριες 

της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, την Πέμπτη 

07 Νοεμβρίου 2013, το οποίο παρουσίασε ο κύριος 

Cliff Parry, Academic Manager για το Διδακτικό 

Κέντρο του British Council και παρακολούθησαν 

συνολικά 24 φοιτητές/τριες της Πανεπιστημιακής 

Μονάδας Ρόδου. 

Το σεμινάριο είχε σκοπό την ενημέρωση των 

φοιτητών/υτιών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστη-

μών να κατανοήσουν την εξέταση IELTS, τις βασι-

κές στρατηγικές για την επιτυχία στο IELTS, κατευ-

θυντήριες γραμμές σχετικά με τη βαθμολόγηση και 

την αξιολόγηση επιδόσεων των υποψηφίων IELTS, 

από τι αποτελείται και που μπορεί να χρησιμοποιη-

θεί.  

Οι εκδηλώσεις του Τοπικού Γραφείου Διασύνδεσης 

Ρόδου σε συνεργασία με το British Council, αποτέλε-

σαν ιδανική ευκαιρία ενημέρωσης, συζήτησης και 

ανταλλαγής απόψεων σε θέματα που σχετίζονται με 

τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και εξετά-

σεων στη Μεγάλη Βρετανία, υπό τον συντονισμό 

των προσκεκλημένων, εκπαιδευτικών συμβούλων 

http://www.facebook.com/CareerAegean
http://www.facebook.com/CareerAegean
https://twitter.com/#!/CareerDasta
https://twitter.com/#!/CareerDasta
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IEEE Mobile Application Development Contest 

Το Aegean IEEE Student Branch αναζητά φοιτητές/

τριες, οι οποίοι/ες θα στελεχώσουν την ομάδα που 

θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό IEEE Mobile Ap-

plication Development Contest (madC). 

Στα πλαίσια του διαγωνισμού θα αναπτυχθεί μία 

εφαρμογή για κινητές πλατφόρμες (smartphones, 

tablets) η οποία θα είναι επιστημονικού ενδιαφέρο-

ντος ή θα βοηθά στην επίτευξη των στόχων της ΙΕ-

ΕΕ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με 

το branch στο e-mail:  ieee@aegean.gr 

 Ενδεικτικά πεδία ενδιαφέροντος είναι τα παρακάτω: 

·         Promotion of Student Branches/Chapters, Sec-

tions, Societies or IEEE globally, 

·         Improving engineering, science and technology 

education opportunities for students, 

·         Easier using of IEEE resources through 

smartphones, 

·         Using technologies from the IEEE fields of 

interest for the benefit of humanity, 

·         Motivation of younger generations to pursue 

engineering careers, 

·         Increasing awareness of influence the technol-

ogy has in everyday life, 

·         Technology for improving University classes. 

Οι προθεσμίες του διαγωνισμού έχουν ως εξής: 

1/12 Κατάθεση ιδεών για την κινητή εφαρμογή 

15/2 Απάντηση από την επιτροπή του διαγωνι-

σμού σχετικά με την αποδοχή ή όχι της ιδέας 

28/2 Κατάθεση της εφαρμογής 

31/3 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην 

σελίδα: 

http://ieeemadc.us3.list-manage.com/track/click?

u=e47dac1bad4576c7b14648dda&id=70e01d6c66&e

=e7336f39a1 

 

Σχολείο Ρομποτικής  τμήματος Μ.Π.Ε.Σ. 

Το Σχολείο Ρομποτικής που διοργανώνει η ομάδα ρομποτικής και το εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης του 

τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα 

λάβει χώρα 28-31 Μαρτίου 2014 στο Καρλόβασι Σάμου, στον χώρο της Εμπορικής σχολής. Το σχολείο 

απευθύνεται σε φοιτητές/τριες με ενδιαφέρον για το αντικείμενο της ρομποτικής, με ή χωρίς προηγούμενη 

εμπειρία. Το πρόγραμμα του σχολείου έχει ως εξής: 

Οι ομιλίες του σχολείου είναι ανοικτές σε όποιον θέλει να τις παρακολουθήσει. Τα εργαστήρια, οι διαγωνι-

σμοί και η πρακτική εξάσκηση θα είναι μόνο για ένα περιορισμένο αριθμό 80 φοιτητών/τριών που θα δη-

λώσουν συμμετοχή και θα πληρώσουν ένα αντίτιμο κατά μέγιστο 50 ευρώ. Οι φοιτητές/τριες που έχουν 

κάποια εργασία προς παρουσίαση σχετική με τη ρομποτική, μετά από αίτημα και έγκριση θα πληρώσουν 

25 ευρώ. 

Στο τέλος του σχολείου, θα απονεμηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες. 4-5 φοιτητές/

τριες που θα παρουσιάσουν καλή επίδοση στο σχολείο και  μεγάλο ενδιαφέρον θα ενταχθούν στην ομάδα 

ρομποτικής του Τμήματος Μ.Π.Ε.Σ., η οποία έχει στόχο τη συμμετοχή και ανταγωνιστικότητα σε διεθνείς 

πανεπιστημιακούς διαγωνισμούς ρομποτικής. 

Για δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε τη σελίδα: 

http://samosweb.aegean.gr/aegeanrobotics/index.php/application-form 

mailto:ieee@aegean.gr
http://ieeemadc.us3.list-manage.com/track/click?u=e47dac1bad4576c7b14648dda&id=70e01d6c66&e=e7336f39a1
http://ieeemadc.us3.list-manage.com/track/click?u=e47dac1bad4576c7b14648dda&id=70e01d6c66&e=e7336f39a1
http://ieeemadc.us3.list-manage.com/track/click?u=e47dac1bad4576c7b14648dda&id=70e01d6c66&e=e7336f39a1
http://samosweb.aegean.gr/aegeanrobotics/index.php/application-form
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Η COSMOTE σε συνεργασία με την Ελληνική Εται-

ρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, τον φορέα επιχειρη-

ματικότητας Found.Ation και την OTEAcademy 

δημιούργησαν το πρόγραμμα COSMOTE StartUp. 
Στόχος του Προγράμματος είναι να μεταμορφώσει 

καινοτόμες ιδέες σε νέες επιχειρήσεις.  

 

Η διαδικασία είναι απλή! 

Η πρώτη σου κίνηση είναι να καταθέσεις μαζί με την 

ομάδα σου την υποψηφιότητά σας μέχρι τις 4 Δεκεμ-

βρίου 2013. 

Τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013, η Επιτροπή θα επι-

λέξει τις ομάδες, που θα προσκληθούν για να συμμε-

τάσχουν στο Selection Day. 

Το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή θα καταλή-

ξει στις 10 ομάδες που θα λάβουν μέρος στο τρίμηνο 

πρόγραμμα COSMOTE StartUp. 

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα της COS-

MOTE StartUp θα έχουν πρόσβαση στις κάτωθι 

υπηρεσίες: 

 

ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Oι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε σειρά μαθη-

μάτων σχετικά με το στήσιμο μιας επιχείρησης για 

την σωστή εξέλιξη της ιδέας τους και σε πρακτικά 

επιχειρηματικά κομμάτια. Επιλεγμένοι coaches θα 

συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην εξέλιξη των 

ομάδων και των επιχειρηματικών τους πλάνων. 

ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακο-

λουθήσουν σεμινάρια που θα λαμβάνουν χώρα τα 

απογεύματα, με σημαντικούς ομιλητές από τον ελλη-

νικό επιχειρηματικό χώρο. Κατά τη διάρκεια των 

σεμιναρίων, οι ομιλητές θα μοιραστούν με τους συμ-

Κάνε την ιδέα σου Επιχείρηση  
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μετέχοντες τις εμπειρίες και τις συμβουλές τους. 

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σε ένα ιδιαίτερα προσεγμένο, άμεσα προσβάσιμο, 

φιλικό και καταπράσινο περιβάλλον, οι σύγχρονες 

και υψηλών προδιαγραφών εγκαταστάσεις της 

OTEAcademy θα αποτελέσουν το χώρο φιλοξενίας 

του προγράμματος. 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙ-

ΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 

Οι 10 ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιά-

σουν την εξελιγμένη πλέον επιχειρηματική τους ιδέα, 

η οποία θα έχει εξελιχθεί μετά από τρεις (3) μήνες 

εντατικής εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια ενός 

“Investors Day”. Στο Investors Day, αναμένεται να 

προσκληθούν ελληνικές επενδυτικές εταιρίες, ιδιώτες 

επενδυτές και επενδυτικά σχήματα από το εξωτερικό. 

 

Για πληροφορίες και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: 

http://www.cosmotestartup.gr/  

Ένα μανιφέστο για την προσαρμογή της Ευρώπης 

στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή παρουσίασαν πριν 

λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μερικοί από 

τους κορυφαίους επιχειρηματίες τεχνολογίας στην 

ήπειρο, ακολουθώντας σχετική πρόσκληση της Neel-

ie Kroes ήδη από το Μάρτιο του 2013. 

Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα 

Neelie Kroes έχει δημιουργήσει το Startup Europe 

Leaders Club - μια ανεξάρτητη ομάδα από ιδρυτές 

νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της τεχνολογικής 

επιχειρηματικότητας που παρέχουν καθοδήγηση για 

την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για 

τους επιχειρηματίες του Διαδικτύου στην Ευρώπη. 

Τον Μάρτιο του 2013 η κα Kroes τους προσκάλεσε 

να αναπτύξουν ένα μανιφέστο για την οικονομική 

ανάπτυξη. Από τον Ιούνιο του 2013, οι αρχικές προ-

τάσεις βασισμένες στις απόψεις των επιτυχημένων 

επιχειρηματιών web ενισχύθηκαν περαιτέρω με την 

υποστήριξη και τη συνεργασία του Founders Forum 

του Λονδίνου, μια κοινότητα των καλύτερων παγκό-

σμιων επιχειρηματιών, διαλεκτών και εμπνευσμένων 

CEOs σημαντικών επενδυτών σε μέσα μαζικής ενη-

μέρωσης και τεχνολογίας. 

Όσον αφορά στο ίδιο το μανιφέστο περιέχει 20 προ-

τάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις για τους τομείς της εκπαίδευσης, της 

πρόσβασης σε ταλέντο και σε επενδυτικά κεφάλαια, 

της προστασίας δεδομένων και της ηγετικής σκέψης 

με σκοπό να βελτιώσουν το κλίμα καινοτομίας και 

ανάπτυξης στην Ευρώπη. 

Μανιφέστο για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία  

 

Μερικές από τις προτάσεις είναι εξής:  

Οι εταιρείες και τα κράτη-μέλη να ενθαρρύ-

νουν τους φοιτητές να ξεκινούν μία επιχείρη-

ση πριν από την αποφοίτησή τους και να προ-

ετοιμάσουν τους αποφοίτους για μια ριζικά 

διαφορετική αγορά. 

Να εισάγουμε μια πανευρωπαϊκή Startup Vi-

sa. 

Να φέρουμε τα καλύτερα μυαλά πίσω στην 

Ευρώπη 

Να αυξηθεί η ιδιωτική και θεσμική επένδυση 

σε νεοφυείς επιχειρήσεις (Startup) 

Δημιουργία ενός νέου τύπου εταιρείας - της E

-Corp, που θα έχει ενιαίες απαιτήσεις σε όλη 

την ΕΕ και θα μπορεί να συσταθεί από οποι-

ονδήποτε σε λιγότερο από 24 ώρες 

Δεδομένα και στοιχεία των κυβερνήσεων να 

δημοσιοποιούνται 

Τα κράτη-μέλη να ορίσουν από έναν επικεφα-

λής ψηφιακών τεχνολογιών σε κάθε χώρα. 

 

Από την πλευρά της, η αρμόδια επίτροπος της Κομι-

σιόν δήλωσε πως για να δημιουργηθούν περισσότε-

ρες επιχειρήσεις και περισσότερες νεοφυείς επιχειρή-

σεις απαιτείται κάτι περισσότερο από μια αλλαγή 

στην πολιτική. Απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας!!! 

Πηγή: http://startupmanifesto.eu/  

http://www.cosmotestartup.gr/
http://startupmanifesto.eu/
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Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς 

Πόρους. 

Ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, ελκυ-

στικής σε επενδύσεις αναδεικνύει η μελέτη της En-

deavor Greece, που παρουσιάστηκε την Τετάρτη 30 

Οκτωβρίου με την αφορμή της συμπλήρωσης ενός 

έτους λειτουργίας του γραφείου στην Ελλάδα. 

H μελέτη της Endeavor επιχειρεί να σκιαγραφήσει το 

προφίλ του αναδυόμενου νέου επιχειρηματία και τις 

διαφορές του με το παραδοσιακό μοντέλο του παρελ-

θόντος. Παράλληλα, αναδεικνύει συγκεκριμένα πα-

ραδείγματα ευκαιριών και παρέχει πρακτικές συμ-

βουλές σε επιχειρηματίες και επενδυτές καταγράφο-

ντας τη μελλοντική προοπτική της χώρας μας στον 

κρίσιμο τομέα της επιχειρηματικότητας. 

Η μελέτη ξεκινά με την καταγραφή της επιχειρηματι-

κής δραστηριότητας στην Ελλάδα και των αλλαγών 

που έχει υποστεί από την έναρξη της κρίσης. 

Στο ίδιο πλαίσιο, καταγράφονται συγκεκριμένες ευ-

καιρίες που είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν στους 

επόμενους 12-24 μήνες κατά τους οποίους αναμένε-

ται να υπάρχει έντονο διεθνές ενδιαφέρον για την 

Ελλάδα. Τέλος, σκιαγραφείται ο νέος Έλληνας επι-

χειρηματίας και καταγράφονται οι βασικές του ανά-

γκες πέρα από τη συνηθισμένη αναφορά στη γραφει-

οκρατία και τη διαφθορά.  

Συμπερασματικά, γίνεται σαφές ότι έχουν γίνει πολ-

λά βήματα προς τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 

επιχειρηματικού οικοσυστήματος με περισσότερους 

από 50 οργανισμούς στήριξης επιχειρηματιών και 

σημαντικά ποσά διαθέσιμα για επενδύσεις. Είναι 

αναγκαίο, όμως, να γίνουν συστηματικότερες και 

συλλογικότερες προσπάθειες, και να υποστηριχθούν 

στην πράξη οι εταιρίες που έχουν τις προϋποθέσεις 

να μεγεθυνθούν σημαντικά. Το πλήρες κείμενο της 

μελέτης μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδε-

σμο 

 http://www.endeavor.org.gr/sites/default/files/

images/upload/Endeavor%20Greece%20-%

20Entrepeneurship%20and%20Investment%

20Opportunities.pdf  

 

Πηγή: http://endeavor.org.gr/el/Report 
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